Toelichting bij workshops Relatiedag KienhuisHoving 2 april 2019
De volgende rechtsgebieden en onderwerpen komen tijdens onze Relatiedag aan de orde. Voor de
inhoud van de workshops wordt verwezen naar de teksten in deze toelichting.


Aanbestedingsrecht – Werken met het Uniform Europees Aanbestedingsdocument



Arbeidsrecht – Actualiteiten arbeidsrecht



Banking & Finance – Investeren in Financiering; actualiteiten aan de hand van een

praktijkcasus



Bestuursrecht – Update Omgevingswet



Bouwrecht – Kostenverhogende omstandigheden in de bouw



Contracten-, proces- & aansprakelijkheidsrecht – De incasso van vorderingen door beslag en
executie.



Corporate (Ondernemingsrecht) – Personeelsparticipaties



Corporate (Herstructurering en Insolventierecht) – (Proces)strategie herstructurering



German Desk – Grensoverschrijdend rechtsverkeer



Gezondheidsrecht – Update juridische ontwikkelingen in de zorg



Huurrecht – Actualiteiten Huurrecht



ICT-recht – Cybercrime en wat je ertegen moet doen



Medezeggenschap – Adviesrecht OR in de praktijk



Pensioenrecht – Actualiteiten pensioenrecht



Personen- en familierecht – Actualiteiten Personen- en familierecht
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Aanbestedingsrecht
Werken met het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Marianne ten Feld
Arnold Gelderman
In (Europese) aanbestedingsprocedures zijn aanbestedende diensten en inschrijvers (vaak) verplicht
om te werken met het zogenoemde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). In de praktijk
zien wij dat het werken met het UEA tot de nodige vragen en juridische problemen leidt. Hoe moet
een inschrijver het document (juist) invullen? En wat gebeurt er wanneer een inschrijver het document niet volledig of niet juist heeft ingevuld? Mede aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraak
praten wij u in deze workshop bij over hoe u als inschrijver en aanbestedende dienst kunt werken
met het UEA.

Arbeidsrecht
Actualiteiten arbeidsrecht
Marie-Louise van Kalmthout
Berdine van Eerden
De ontwikkelingen in het arbeidsrecht volgen elkaar in rap tempo op. Wat is de laatste stand van
zaken? Welke gevolgen heeft bijvoorbeeld de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor uw onderneming?
Tijdens de Relatiedag praten onze advocaten arbeidsrecht u bij over deze en andere relevante onderwerpen. Aan het eind van de dag bent u weer volledig op de hoogte van de belangrijkste zaken!

Banking & Finance

Investeren in Financiering; actualiteiten aan de hand van een praktijkcasus
Diana Gunckel
Nelleke Jans
Financiering kan op verschillende manieren worden bijeen gebracht. U kunt investeerders aantrekken, die eigen of vreemd vermogen aan uw onderneming verschaffen. U klopte daarvoor traditioneel
bij een bank aan. Maar tegenwoordig is zoveel meer mogelijk. Denk aan de uitgifte van obligatieleningen en crowdfunding. Bij de oplossing van deze financieringsvraagstukken komt snel de financiële
toezichtwetgeving (onder andere de Wet op het financieel toezicht) om de hoek kijken. Het is dus
altijd van belang om u goed te laten informeren of de wijze waarop u denkt uw financiering rond te
krijgen onder deze toezichtwetgeving valt. Vooral omdat de regelgeving steeds en in hoog tempo
wordt aangepast. In onze bijeenkomst zullen wij aan de hand van een aansprekende, ‘Twentse’ casus
een en ander verder toelichten.
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Bestuursrecht
Update Omgevingswet
Chantal van Mil
Over ongeveer anderhalf jaar (1 januari 2021) treedt volgens planning de nieuwe Omgevingswet in
werking. Deze wet brengt de nodige veranderingen teweeg. In deze workshop wordt in vogelvlucht
ingegaan op het nieuwe systeem en de aanvullingswetten en de algemene maatregelen van bestuur
(AMvB’s), die onder andere het huidige Bouwbesluit 2012 en het Activiteitenbesluit milieubeheer
gaan vervangen. Hierbij komen ook de uitgangspunten, centrale begrippen en de kerninstrumenten
van de Omgevingswet aan bod. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van een aantal belangrijke
wijzigingen voor de praktijk, waaronder de gewijzigde regeling voor de vergunningplicht bij bouwactiviteiten, planschade, het overgangsrecht en de zogenaamde bruidsschat.

Bouwrecht
Kostenverhogende omstandigheden in de bouw
Robert de Vries
Laurens Vermeulen
Krapte op de arbeidsmarkt, lage waterstanden en stijgende grondstofprijzen hebben de afgelopen
jaren tot een stijging van de bouwkosten geleid. Het is de aannemer die meestal opdraait voor deze
kosten, omdat hij een vaste prijs heeft aangeboden. Maar is dit wel wenselijk? Zowel het Burgerlijk
Wetboek als de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) bieden mogelijkheden om kostenverhogende omstandigheden geheel of gedeeltelijk door te berekenen aan de opdrachtgever. Tijdens
deze workshop gaan we in op een aantal van deze mogelijkheden. Voorafgaand aan het sluiten van
een overeenkomst kunt u dan goede afspraken maken en vervolgens bent u in staat deze vast te
leggen in uw overeenkomst.

Contracten-, proces- & aansprakelijkheidsrecht
De incasso van vorderingen door beslag en executie
John van Schendel
Marco Geerling (gerechtsdeurwaarder en vestigingsmanager GGN Almelo)
U heeft een vordering op een debiteur. Maar de debiteur betaalt niet. Als er een inhoudelijk verweer
wordt gevoerd, dan zal de rechter eerst moeten beslissen of de vordering en de hoogte daarvan juist
zijn. Zodra dit komt vast te staan, kan betaling worden afgedwongen. Hoe werkt dit? Hier werken de
advocaat en de gerechtsdeurwaarder samen. In deze bijeenkomst wordt door hen uitgelegd welke
mogelijkheden er zijn voor de schuldeiser. Onder meer aan de orde komen het beslagregister, de
verplichting van de debiteur om bronnen van inkomsten op te geven, cumulatie van beslagen en de
verdeling van de opbrengst. Daarnaast geven wij veel praktijkvoorbeelden om te laten zien wat mogelijk is om de vordering ook daadwerkelijk betaald te krijgen.
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Corporate (Ondernemingsrecht)
Personeelsparticipaties
Frank Röben
Bert Boerrigter (belastingadviseur Mazars)
Tijdens deze workshop vertellen Frank en Bert over alle ins en outs van werknemersparticipaties.
Naast het verkrijgen van aandelen in de onderneming zijn ook diverse andere varianten denkbaar:
stemrechtloze aandelen, certificaten, opties, SAR, enzovoort. Niet alleen de juridische kenmerken
worden besproken, maar ook de fiscale eigenschappen worden toegelicht. De uitgifteprijs per participatie leidt vaak tot allerlei discussies. Werknemersparticipaties zijn niet alleen aantrekkelijk voor de
werknemer. Ook de ondernemer kan er de vruchten van plukken. Het parallel laten lopen van belangen van werknemers met die van de ondernemer kan leiden tot een nieuwe gezamenlijke ambitie.

Corporate (Herstructurering en insolventierecht)
(Proces)strategie herstructurering
Manon Egberink
Mark Geessink (Eigenaar van Ros Managementregie)
Een herstructurering van een onderneming kent verschillende oorzaken, maar één gezamenlijk doel:
de onderneming (verder) helpen!
Om dat doel te bereiken werken specialisten op verschillende vakgebieden met elkaar samen. Naast
juridische aspecten spelen financiële, organisatorische en fiscale aspecten een belangrijke rol bij een
herstructurering. Deze aspecten houden vaak met elkaar verband, waardoor een goede samenwerking tussen de specialisten van belang is.
Tijdens de workshop besteden wij, Manon en Mark, aandacht aan een aantal inhoudelijke aspecten
van een herstructurering op financieel en juridisch gebied. Ook geven wij een inkijkje in de wijze
waarop de samenwerking tussen de specialisten kan worden vormgegeven (tips & trics).

German Desk
Grensoverschrijdend rechtsverkeer
Kristina Adam
Arjen Westerdijk
Alexander Sanio (Rechtsanwalt van Heisterborg International te Emsbüren)
U doet zaken met Duitsland of u bent van plan om dat te gaan doen. Waar moet u dan op letten?
Tegenwoordig zijn de verschillen – juridisch en cultureel – niet meer zo groot. Of toch wel?
In deze workshop zullen we samen met een Duitse advocaat aan de hand van praktijkvoorbeelden
laten zien hoe contracten tot stand komen, waar inhoudelijke valkuilen liggen en hoe u een contract
kunt beëindigen.
Daarbij zullen we de vraagstukken steeds naar Nederlands en naar Duits recht beantwoorden. Ook
de meest voorkomende cultuurverschillen laten we niet onvermeld.
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Gezondheidsrecht
Update juridische ontwikkelingen in de zorg
Yvonne Nijhuis
Astrid Kiewiet
De wetgeving in de gezondheidszorg is als altijd volop in beweging. Wat kunt u als zorginstelling verwachten het komende jaar?
Onze advocaten gezondheidsrecht praten u bij over alle relevante ontwikkelingen rondom wet- en
regelgeving in de zorg voor 2019 en verder. Aan de orde komen bijvoorbeeld wijzigingen in het tuchtrecht (wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), medezeggenschap cliënten (de nieuwe WMCZ), de farmaceutische markt en privacy.
Na deze sessie bent u volledig op de hoogte van de actualiteiten en hoe uw instelling daar het beste
op kan inspelen!

Huurrecht
Actualiteiten Huurrecht
Marlies Knook
Mirte Beker
Diverse relevante recente huurrechtuitspraken komen tijdens deze workshop aan de orde. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn opzegging voor wat betreft woonruimte: servicekosten
en tijdelijke verhuur. En voor wat betreft bedrijfsruimte: opzegging wegens dringend eigen gebruik,
huurtermijnen, energielabel kantoorruimte, faillissement en huur.

ICT-recht
Cybercrime en wat je ertegen moet doen
Lesley Broos
Roeland de Bruin
Steeds meer cliënten krijgen te maken met cybercrime. Denk bijvoorbeeld aan CEO-fraude, hacking
en ransomware. De bedrijfsschade door dit soort criminaliteit kan aanzienlijk zijn en roept dus allerlei
juridische en verzekeringstechnische vragen op. Welke verplichtingen heeft u eigenlijk om te voorkomen dat u of anderen hiervan slachtoffer wordt/worden, is uw IT-bedrijf hiervoor aansprakelijk?
Wat moet u wel of niet doen als u met cybercrime wordt geconfronteerd? En wanneer bent u verplicht hiervan melding bij de autoriteiten te maken? Wij zetten het voor u op een rijtje.
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Medezeggenschap
Adviesrecht OR (ondernemingsraad) in de praktijk
Norbert Laane
Elly Gielen (voorzitter OR Bruna)
Elly bespreekt in het algemeen hoe een adviestraject kan verlopen. De dilemma’s die zij schetst zijn
vast en zeker herkenbaar. De OR-voorzitter behandelt niet een casus die zich heeft voorgedaan. Norbert (adviseur medezeggenschap en advocaat) geeft zijn visie op de schets van de OR-voorzitter. Hij
licht situaties toe die zich elders hebben voorgedaan. De workshop inspireert door de praktijkvoorbeelden. En hoe verschillend je daarmee kunt omgaan. U krijgt concrete tips. Welke manieren zijn in
de praktijk gebruikelijk om tot een handige oplossing te komen?

Pensioenrecht
Actualiteiten pensioenrecht
Ruud Derksen
Alex ter Horst
2019 wordt een spannend pensioen jaar. Na het stuklopen van het overleg met sociale partners, gaat
de regering wel verder met een nieuw pensioenstelsel. Grote veranderingen zijn aangekondigd waarin pensioenen individueler en onzekerder worden. Wij praten u bij over de laatste stand van zaken.

Personen- en familierecht
Actualiteiten Personen- en familierecht
Henry van Halen
Jolanda Steenhuis
Sabine Kerver
Op het gebied van het huwelijksvermogensrecht hebben sinds 1 januari 2018 een aantal grote veranderingen plaatsgehad door de invoering van de beperkte gemeenschap van goederen. Maar ook
door het onlangs van kracht worden van de Europese verordening huwelijksvermogensrecht.
Hierover en over andere actuele onderwerpen op het gebied van het Personen- en familierecht notariaat vertellen wij u graag meer. Wij nodigen u van harte uit om aan onze workshop deel te nemen.
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